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Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire
læreplassar
Bakgrunn
Viser til samrøystes vedtak i Utdanningsutvalet – 23.03.17 i sak UD-8/17.
«Med atterhald om godkjenning i fylkestinget, om disponering av mindreforbruk på
seksjon opplæring i bedrift i 2016, ramme 35, vil det bli tilsett
formidlingskoordinatorar i heil stilling ved 4 regionar.
Tiltaket skal ha ei varigheit på 2 år.
Tiltaket må vurderast innan utgangen av skoleåret 2018/2019.»
Målet med prosjektet var å få fleire ut i lære og sikra det fire-årige løpet for elevane
i vidaregåande opplæring, frå starten i Vg1 til fullført fag-/sveineprøve.
Innleiing
I Møre og Romsdal var det ca 53 prosent av ungdomane frå ungdomsskolen som
søkte yrkesfag skoleåret 2018/2019. Det er omlag 1200 – 1300 elevar som søker
læreplass kvart år.
Vi har hatt ei auke i talet på formidla læreplassar dei siste året, og i 2018 er det
inngått 106 fleire lærekontraktar enn i 2017. Tar vi også med opplæringskontraktar
var det 127 fleire godkjente kontraktar i 2018 enn i 2017.
Samla var det 1350 lære- og opplæringskontraktar som vart godkjent i 2018. Det
er det høgste talet i perioden 2010 til 2018. Samanliknar vi 2017 og 2018 var den
største auka i utdanningsprogram for elektrofag (+70). Det var også ei auke i
utdanningsprogramma for service og samferdsel (+33), bygg- og anleggsteknikk
(+25), design og handverk (+21) og helse- og oppvekstfag (+8). Det var ein
reduksjon i tal godkjente lære- og opplæringskontraktar i utdanningsprogramma
restaurant- og matfag (-7), teknikk og industriell produksjon (-8) og naturbruk
(-15).

Det overordna målet for arbeidet har vore å auke gjennomføringa i vidaregåande
opplæring ved å skaffe fleire lære- og opplæringsplasser lokalt og regionalt, og
formidle fleire elevar til læreplass.
Prosjektet har gjennomført ei rekke aktivitetar og utvikla metodar som har bidrege
til eit tettare samarbeid mellom skole og næringsliv og samtidig styrka forståinga
for ei heilskapeleg fag - og yrkesopplæring i Møre og Romsdal.
Fylkesutdanningssjefen har fått positive tilbakemeldingar frå skolane på
formidlingskoordinatorane.

Formidlingskoordinatorane har i prosjektperioden hatt fleire delmål:
-

Marknadsføre lærlingordninga og fokusere på det fireårige løpet i skolen og
private og offentlege verksemder.
Kartlegge gjeldande rutinar for samarbeid mellom vidaregåande skole og
arbeidslivet i faget yrkesfagleg fordjuping (YFF) og utarbeide framlegg til
vidareføring og betring av rutinar.

-

-

Kartlegge skolen sine rutinar i arbeidet med formidling av lærekandidatar og
andre som er vanskeleg å formidle og synleggjere eventuelle behov til
forbetring.
Bidra til å finne læreplassar til søkarar som ikkje er formidla.
Individuell oppfølging av kandidatar som har vanskeleg for å finne læreplass
og dei som ikkje har fått tilbod om læreplass.
Informasjon om vegen til fagbrev i skolane til dei elevane som har valt
yrkesfag.
Det har vore gjennomført frivillig læreplasskurs ved to skolar for dei elevane
som ikkje har fått læreplass.

Erfaring viser at det er ei gruppe elevar som slit med å få seg læreplass og at
problemstillinga er samansett. Dei av elevane som slit med å få seg læreplass,
manglar ofte noko av kompetansen som arbeidslivet etterspør. Spesielt er den
sosiale kompetansen som ofte ikkje samsvarar med arbeidslivets forventningar og
krav.
Dei yrkesfaglege vidaregåande skolane sitt ansvar i formidlingsprosessen er å
førebu elevane både fagleg og sosialt på læretida. Det er då viktig å ha eit tett
samarbeid med lærebedrifter der ein legg til rette for at elevar som søker skal
kunne få lærekontrakt etter vg2.

Formidlingsarbeidet - vegen vidare.
Fylkesutdanningssjefen vil og lage prosedyrer slik at skolane kan ta eit større
ansvar for at elevane skal kome seg vidare i lære, gjennom å utarbeide ei
formidlingsplan. Ei slik formidlingsplan skal systematisere formidlingsprosessen.
Mellom anna må ansvarsfordelinga mellom skolane, opplæringskontora og
utdanningsavdelinga bli klargjort.
Fylkesutdanningssjefen ønsker å utvikla eit læreplassrekneskap for å kunne følgje
eleven på vegen til læreplass og samtidig klargjere skolen sin rolle i arbeidet.
Prosedyrane og læreplassrekneskapet skal gjere det enklare for skolen å ha betre
oversikt over eigne elevar. Skolen skal kunne følgje progresjonen til elevane
mellom anna i utplassering i YFF og om dei til slutt har fått læreplass. Systemet
skal kunne gje oversikt over bedrifter som skolen samarbeider med.
Ei slik oversikt i læreplassrekneskapen og skolen sin oversikt i høve til fråvær og
undervegsvurderingar, gjer det mogleg å tidleg identifisere, kartlegge og lage
oppfølgingsplanar for dei som vil slite med å skaffe seg læreplass.
Formidlingsarbeidet skal ha fokus på elevar som strevar med å få seg ein
læreplass. Skolen må kjenne til desse og ha ei plan før våren siste året i skolen.
Det krev at ein har ein god struktur på oppfølginga av desse elevane.
Formidlingskoordinatorane skal vere sentrale i oppbygginga av ei heilskapeleg
gjennomføringsplan og utarbeide felles rutinar i formidlingsarbeidet. Dei skal sikre
og vidareutvikle eit godt samarbeid mellom skolane og arbeidslivet.

Vurdering
Systematisk arbeid på skolane og auka samarbeid med det lokale næringsliv er ein
av suksessfaktorane for at dei elevane som ønsker det, får ein læreplass.
For å støtte skolane i arbeidet med å auke formidlinga gjennom å utvikle ei
formidlingsplan og eit læreplassrekneskap ønsker fylkesutdanningssjefen å fortsette
ordninga med formidlingskoordinatorar.
Forslag til vedtak:
1.
Fylkesutdanningssjefen får mynde til å tilsette 3 formidlingskoordinatorar.
2.

Utdanningsutvalet får ein årleg rapport om formidlingsarbeidet.
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